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Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 

➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy 

znak myślnika (–). 
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Green REV Institute 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Mazowieckie 
Powiat: 

Warszawa 

Gmina: 

Mokotów 
Ulica: 

Giordana Bruna 
Nr domu: 

34  

Nr lokalu: 

skr. 5  
Miejscowość: 

Warszawa 
Kod pocztowy: 

02-523 

Nr telefonu: 

503 009 145 
e-mail: 

kontakt@greenrev.
org 

Nr faksu: 

—— 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. 
REGON: 

1473761220

0000 
4. Data wpisu w 
KRS: 

27.08.2014 
5. Nr KRS: 

521182 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego 
wpisu w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Marcin Anaszewicz 
Anna Spurek 
 

Członek Zarządu 
Członkini Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 
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1) wspieranie realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego oraz zasad wyrażonych 

w art. 32, art. 33, art. 69 i art. 74 Konstytucji RP; 

2) działanie na rzecz społeczeństwa i państwa, w którym nikt nie jest dyskryminowany,  

w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, wiek, 

niepełnosprawność lub gatunek; 

3) kształtowanie polityki i modelu działania państwa, którego fundamentem jest jawność, 

rozliczalność, partycypacyjność, inkluzywność oraz efektywność i skuteczność; 

4) przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej poprzez sprawiedliwą transformację  

i ograniczanie, a docelowo zakazywanie działalności branż, które szkodzą środowisku 

naturalnemu, naruszają prawa człowieka, a także przyczyniają się do cierpienia zwierząt; 

5) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, jako najbardziej drastycznej formie 

dyskryminacji ze względu na płeć, ze szczególnym naciskiem na wsparcie kobiet 

zagrożonych dyskryminacją krzyżową, w tym kobiet mieszkających w małych ośrodkach 

miejskich i na terenach wiejskich; 

6) wspieranie poszerzania unijnej zasady „zanieczyszczający płaci” na wszystkie obszary 

działania państw i przedsiębiorstw, wszędzie tam, gdzie dochodzi do degradacji środowiska 

naturalnego, naruszania praw człowieka, cierpienia zwierząt; 

7) promocja idei nieograniczonego dostępu europejskich konsumentów i konsumentek do 

informacji o produktach i usługach o pochodzeniu, ich składnikach, sposobie ich 

wytworzenia, poszanowaniu praw człowieka i praw zwierząt – w celu ochrony środowiska 

naturalnego, wolności sumienia i wyznania ludzi oraz praw zwierząt; 

8) promocja idei partycypacji społecznej, w szczególności poprzez wsparcie społeczeństwa 

obywatelskiego, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w dochodzeniu swoich 

praw wobec państwa i przedsiębiorstw, które naruszają ich prawa człowieka, w tym prawo 

do czystego środowiska; 

9) działanie na rzecz eliminacji przemocy wobec zwierząt w gospodarce, rolnictwie, rozrywce 

i we wszystkich innych obszarach, gdzie dochodzi do naruszania tych praw; 

10) promocja gospodarek, branż, przedsiębiorstw, które działają w sposób zrównoważony,  

z szacunkiem dla środowiska naturalnego, z poszanowaniem praw zwierząt. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis 
rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 
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1) monitorowanie procesu stanowienia oraz stosowania prawa; 

2) opracowywanie projektów aktów prawnych i podejmowanie działań w celu ich uchwalenia 

lub przyjęcia; 

3) opiniowanie projektów aktów prawnych opracowanych przez inne podmioty,  

w szczególności udział w rządowym procesie legislacyjnym; 

4) udział w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym oraz 

sądowoadministracyjnym w charakterze organizacji społecznej na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach; 

5) udział w postępowaniu toczącym się przed organami i instytucjami o charakterze 

międzynarodowym; 

6) monitorowanie wydatkowania środków publicznych przez rządzących oraz inne podmioty 

dysponujące środkami publicznymi – pod względem legalności, gospodarności, celowości  

i rzetelności; 

7) monitorowanie działań rządzących w zakresie realizacji obowiązków dotyczących 

komunikowania publicznego, w tym związanego z udostępnianiem informacji publicznej; 

8) monitorowanie działań rządzących w zakresie realizacji obowiązków dotyczących 

prowadzenia konsultacji społecznych w procesie stanowienia prawa, a także w procesie 

decydowania politycznego; 

9) występowanie do rządzących z petycjami, wnioskami i skargami; 

10) inicjowanie i udział w debacie publicznej, w szczególności na temat katastrofy 

klimatycznej, negatywnego wpływu wspólnej polityki rolnej na klimat, bioróżnorodność, 

prawa i jakość życia ludzi oraz prawa zwierząt; 

11) prowadzenie działalności badawczej, w szczególności podejmowanie strategicznych 

inicjatyw badawczych dotyczących katastrofy klimatycznej, negatywnego wpływu wspólnej 

polityki rolnej na klimat, bioróżnorodność, prawa i jakość życia ludzi oraz prawa zwierząt; 

12) opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz; 

13) organizacja i prowadzenie badań opinii społecznej lub badań dotyczących opinii 

wybranych grup społecznych; 

14) organizowanie i realizację szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów i innych działań 

w celu podnoszenia świadomości społecznej oraz świadomości rządzących; 

15) opracowywanie i publikowanie artykułów, książek, filmów oraz innych materiałów 

drukowanych i elektronicznych; 

16) współpracę z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi, mediami, 

rządzącymi. 

W 2020 r. działalność Fundacji związana była z analizą kluczowych problemów 

społecznych, określeniem nowych celów i obszarów działania, a także zostały 
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zdefiniowane programy Fundacji. W ramach planowania strategicznego określono 

następujące obszary i programy działań: 

 

Program Partnerstwa 

 

Fundacja Green REV Institute planuje rozpocząć przygotowania programu partnerskiego 

zgodnie z przygotowanymi w 2020 r. założeniami strategicznych, w ramach którego będzie 

aktywnie brała udział w działaniach networkingowych z krajowymi i międzynarodowymi 

organizacjami i koalicjami klimatycznymi, prawnoczłowieczymi i działającymi na rzecz 

praw zwierzat. W 2020 r. Green REV Institute przystąpił do koalicji TAPP True Animal 

Protein Price. 

 

 

Map of the True Cost of Meat (MTCM) 

 

Celem projektu będzie opracowanie mapy, interaktywnego narzędzia rzeczywistych kosztów 

ponoszonych w związku z hodowlą zwierząt i produkcją mięsa. W ramach projektu 

weryfikacji i ocenie będą podlegać koszty związane z ochroną zdrowia, środowiskowe, 

społeczne, gospodarcze.  

 

 

See Know Eat Repeat (SKER) 

 

Projekt będzie ściśle związany z rozporządzeniem 1169/2011 w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji dotyczących żywności. Celem projektu będzie doprowadzenie do 

wprowadzenia nowego, przejrzystego systemu znakowania żywności biorącego pod uwagę 

koszt klimatyczny, zrównoważone uprawy, alergeny, składniki pochodzenia zwierzęcego, a 

jednocześnie umożliwienie konsumentom i konsumentkom podejmowania świadomych 

wyborów żywieniowych. 

 

 

New Chinese Deal (NChD) 

 

Projekt obejmować będzie działania strażnicze i rzecznicze związane z porozumieniem 

politycznym i umową handlową pomiędzy Unia Europejska a Chińską Republiką Ludową. 

Celem projektu będzie zagwarantowanie uwzględnienia w postanowieniach umowy kwestii 
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związanych z prawami zwierząt, prawami człowieka oraz klimatu. W ramach prac 

projektowych nawiązane zostaną kontakty z instytucjami unijnymi oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

 

From Meat to Plant (FM2P) 

 

Celem projektu będzie zweryfikowanie skali wsparcia prawnego i finansowego, które jest 

udzielane przez Komisję Europejską i Unię Europejską producentom mięsa, nabiału, jaj, w 

sposób bezpośredni lub pośredni (także w ramach wsparcia hodowli zwierząt tzw. 

gospodarskich). W ramach projektu planujemy działania strażnicze i rzecznicze, których 

celem będzie przekierowanie ww. wsparcie z sektora produkcji zwierzęcej do sektora 

zrównoważonej produkcji żywności roślinnej.  

 

Krajowy program rzeczniczy 

 

Podejmowane będą kompleksowe działania w ramach powstających strategii, aktów 

prawnych na poziomie prawa krajowego i unijnego, udział w konsultacjach, monitorowanie 

powstających i nowelizowanych aktów prawnych, działania strażnicze mające na celu 

kształtowanie zapisów aktów prawnych uwzględniających prawa zwierząt, człowieka oraz 

kwestie klimatyczne. 

 

Dodatkowo Green REV Institute planuje realizację programu wolontariackiego 

#GreenAdvocacyAcademy uwzględniającego konieczność włączania do działań 

systemowych osób młodych, studentek.tów, uczennic, uczniów, osób, które chcą realizować 

systemowe działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałania 

negatywnym skutkom kryzysu klimatycznego. Włączanie młodych osób, w szczególności 

kobiet, do działań systemowych jest kluczowe do budowania fundamentów demokratycznego 

państwa prawa. W ramach #GreenAdvocacyAcademy REV połączy: włączanie młodych 

osób, zainteresowanych tematyką praw zwierząt i klimatu, aktywistek i aktywistów do 

działań systemowych poprzez koordynację, planowanie, zarządzanie, implementowanie 

projektów rzeczniczych, strażniczych (watchdog), badawczych, organizację paneli 

eksperckich, debat, spotkań z ekspertami i ekspertkami; działania strażnicze i rzecznicze 

#GreenAdvocacy; ideę współpracy, sieciowania, skutecznego networkingu z innymi 

podmiotami, #StrongerTogether, tworzenia koalicji, partnerstw. 
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3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

Nie dotyczy 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność 
gospodarczą (zaznaczyć odpowiednie) NIE X TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 
KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz 
z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

Nie dotyczy. 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. 
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż 
zarząd nie podejmował uchwał) 

Nie dotyczy. 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

29,38 brak 

a. Przychody z działalności statutowej brak brak 

b. Przychody z działalności gospodarczej brak brak 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 29,38 brak 

2. Informacja o źródłach przychodów 
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a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów 
statutowych 

Brak brak 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: Brak brak 

- Ze środków budżetu państwa Brak brak 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego 

Brak brak 

e. Ze spadków, zapisów Brak brak 

f. Z darowizn Brak brak 

g. Z innych źródeł (lokaty terminowe) 29,38 brak 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus 
koszty) 

nie dotyczy 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

Nie dotyczy 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

7.726,50 brak 

a. Koszty realizacji celów statutowych brak  brak 

b. Koszty działalności gospodarczej Brak brak 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, 
telefoniczne itp.) 

7.603,50 brak 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 123,00 Brak 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie 
stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska) 

1 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

Nie dotyczy 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych 
przez fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z 
pochodnymi od wynagrodzeń) 

5329,04 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej) 

2600,04 

b. Z tytułu umów zlecenie 2729,00 
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c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu 
i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

2600,04/rocznie 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia) 

0 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych nie dotyczy 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania 
pożyczek 

nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek 
pieniężnych 

nie dotyczy 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku 
bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

Rachunek bieżący -  1130,69 

Lokaty terminowe – 22000,00 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec 
roku sprawozdawczego) 

0 

3. Wartość nabytych obligacji 
oraz wielkość objętych 
udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek 

4. Dane o nabytych 
nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 
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Nie były prowadzone takie 
działania 

Nie były prowadzone takie 
działania 

Nie były prowadzone 
takie działania 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań 
fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

23.130,69 1.314,93 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

Nie były prowadzone takie działania. 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Na dzień bilansowy na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązanie budżetowe. Fundacja składa 

zeznanie roczne CIT-8, w którym wykazuje stratę w wysokości 7574,12. 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE  TAK X 

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana 
jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze 
wskazaniem daty i kwoty operacji 
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Nie były prowadzone takie działania. 
 

 
 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola 
(zaznaczyć odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Nie były prowadzone takie działania. 

 
 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 
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